
NIEUWSBRIEF  

  20 september MR  ver-

gadering 

21 september Studiedag hele 

school vrij 

27 september Open deur 

avond  18.30-19.30 

 

 

Knallend het nieuwe 

schooljaar in! 

Fotobijschrift 

TAls u deze nieuwsbrief krijgt is het nieuwe schooljaar al weer enkele weken oud.   
 
 

De eerste schooldag begon met een feestelijke bijeenkomst 
waar ouders, kinderen en leerkrachten samen terug keken 
naar de zomervakantie . We verheugen ons op de nieuwe 

dingen, die ons dit nieuwe schooljaar,  te wachten staan. 

Een speciaal welkom aan de nieuwkomers op onze school. 
We hopen dat iedereen zich vlug thuis gaat voelen op onze 
school. 
Wij hopen dat uw zoon of dochter een goede start gemaakt 

heeft en vol goede moed aan het nieuwe jaar is begonnen.  

Start Isy 

Ouders/verzorgers  zijn met Isy altijd op tijd en volledig op de 
hoogte van wat er in de klas en in en rond de school gebeurt. 
Isy informeert digitaal. Wilt u zich registreren? Dan kunnen 

wij u altijd digitaal bereiken. 

  September 2016 



Het nieuwe schooljaar is voor onze school feestelijk begonnen. Op beide locaties  

werden kinderen en ouders, met een feestelijk drankje,  ontvangen. Samen met 

kinderen en ouders hebben wij getoost  op een positief en fijn schooljaar voor 

iedereen!  

Het komende schooljaar staan onze schoolresultaten en schoolontwikkeling na-

drukkelijk op de kalender. Dit betekent dat wij, ondanks  de voldoende opbreng-

sten in het afgelopen jaar, een aantal verbeteracties binnen ons onderwijs willen 

doorvoeren.  

Op 21 september staat er een studiedag gepland met Bureau Wolters.  Zij  heb-

ben afgelopen schooljaar een cursus “professionaliseren van  opbrengst- en han-

delingsgericht werken” verzorgd. Hier wordt dit schooljaar een vervolg aan gege-

ven.  

In nieuwsbrieven houden wij u uiteraard op de hoogte van onze schoolontwikkelin-

gen.  

 

Nieuwsflits 

 De lessen van Klinkend Perspectief zijn op donderdag en worden 

verzorgd door Jan Vink. 

 De groepen 1-2-3 krijgen dit schooljaar gymles van JOGG. Denkt 

u aan gymkleren en gymschoenen?! 

 Wij hebben dit schooljaar stagiaires, van de opleiding Pedago-

giek Fontys Hogeschool Sittard,   in diverse groepen. 

 Canta Young start na de herfstvakantie voor de groepen 4,5,6. 

Jumbo actie 

Vanaf woensdag 7 september 
kunt u bij Jumbo gaan sparen 
voor onze school. Bij elke be-
steding van € 10,- ontvangt u 
een schoolpunt. Deze school-
punten kunt u toekennen aan 
een school van uw keuze. Wij 
willen u natuurlijk vragen ze 
aan onze school te geven. Van 
de punten die we ophalen kun-
nen wij namelijk extra leer- en 
spelmaterialen voor de kin-
deren aanschaffen. Op de 
website www.jumbo.com/
sparenvoorjeschool kunt u on-
ze school opzoeken en zien 
wat onze spaardoelen zijn. Op 
deze site kunt u de schoolpun-
ten ook direct aan onze school 
toekennen. Maar u kunt uw 
gespaarde punten ook inleve-
ren bij ons op school. school. 
In school staat een dropbox 
waar u ,of uw kinderen, ze in 
achter kunnen laten. 
 
We willen u bij voorbaat dan-
ken voor het meesparen voor 
onze school! 

 

Fotobijschrift 

http://edms.lemon.nl/musbacaejbuhaxaeysafaujjsy/click.php
http://edms.lemon.nl/musbacaejbuhaxaeysafaujjsy/click.php


Directie 

 

Vanaf het nieuwe schooljaar 
zal ik, Birgitte van Hecke op 
maandag, dinsdag en 
woensdag aanwezig zijn op 
locatie Eygelshoven. Op 
donderdag en vrijdag op  

locatie Nulland. 

Naast het schoolleiders-
schap van beide locaties, zal 
ik  tevens coördinator zijn 
van het IKC traject en deel-
nemen aan de gemeentelij-
ke projectgroep in het kader 
van het nieuw te starten IKC 

te Eygelshoven.   

 

Frank Wijnen zal op maan-
dag, dinsdag als directielid 
aanwezig zijn op Locatie 
Nulland. Op woensdag en 
donderdag zal hij in 
Eygelshoven aanwezig zijn. 
Samen met Birgitte van Hec-
ke, zal hij leiding geven aan 
het team en is hij aan-
spreekpunt voor ouders/

verzorgers.  

 

 

Mag ik mij even voorstellen…. 

Mijn naam is Birgitte van Hecke. Ik ben woonachtig in Landgraaf. Daar woon ik samen 
met mijn man, twee dochters en zoon ( Koko 21 en Luuke bijna 18  jaar oud, Skip 14 
jaar). Sinds 1990 ben ik werkzaam in het onderwijs. In mijn onderwijscarrière heb ik 
gewerkt op meerdere, voornamelijk openbare scholen in Heerlen, Hoensbroek en 
Brunssum.  Naast groepsleerkracht was ik ook taal/ lees coördinator en gespeciali-
seerd in autisme spectrum stoornissen en andere problematieken zoals het omgaan 
met moeilijke klassen, en dyslexie.   

Na het behalen van mijn schoolleidersdiploma heb ik samen met diverse teams ge-
bouwd aan een nieuwe onderwijskundige en pedagogische visie en is er intensief 
samengewerkt met kind-partners in en rondom de school. Na een paar jaar van ont-
wikkelen en ontwerpen mocht er ook een nieuw schoolgebouw worden ontworpen.  

Het traject van het ontwerp,  was voor zowel het team, als ook mijzelf,  een bijzondere 
ervaring.  Hoewel ik met heel veel plezier op mijn vorige scholen heb gewerkt, ben ik  
nu toe aan een nieuwe stap in mijn carrière. Ik zie het dan ook als een geweldige 
nieuwe uitdaging om aan het werk te gaan als directeur van Openbare basisschool de 
Schatkist. In de komende jaren zal ik mij samen met het schoolteam inzetten om de 
school verder vorm te gaan geven, passend onderwijs verder te ontwikkelen, de ster-
ke kanten van de twee scholen te behouden en waar nodig te verbeteren. Hierbij gaan 
we in ieder geval gebruik maken van de reeds aanwezige kwaliteiten van alle mensen 
die betrokken zijn bij onze school.  

Bijzonder verrast ben ik door de geweldige ouderbetrokkenheid die ik nu al heb mo-
gen ervaren.  Dit schooljaar komt er uiteraard een moment dat ik me persoonlijk aan 
u, als ouders, kan voorstellen. Mijn deur staat steeds open voor u. Indien de deur toch 
gesloten is, of ik ben op de andere locatie,  dan kunt u ten alle tijden een afspraak 
maken. Voor alle vragen en/of opmerkingen ben ik ook bereikbaar op e-mailadres: 

birgitte.vanhecke@movare.nl  

Ik kijk met veel plezier uit naar de samenwerking met het team, de ouders/verzorgers 
en de kinderen 
Met vriendelijke groet,  

Birgitte van Hecke 

 

mailto:birgitte.vanhecke@movare.nl


Contact opnemen 

Openbare Basisschool de 

Schatkist 

 
Locatie Eygelshoven  
Tuytstraat 25 6471HN  
kerkrade 045-5670176 
 

 

Locatie Nulland      
Feldbiss 210 a 6462HC  
Kerkrade 045-5670191   
 

Binnenplaats  locatie Eygelshoven  

 

Onze binnenplaats is in de vakantie 

opgeknapt door enkele ouders  van de 

ouderraad . Wij zijn hier heel blij mee!   

We hebben nu een heel gezellige plek 

waar we met de kinderen gebruik van 

kunnen maken!  

Ouderraad  heel erg bedankt!!  Wij zijn 

blij met jullie hulp! 

 

 


